
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ  VII СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ №  
 

________2018                           м. Хуст  

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок у власність громадянам  
 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.ст.12, 33, 40, 116, 118, 120 

Земельного Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», ст. 50 Закону України „Про землеустрій”, Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 14 та 144 Конституції України, пп. 34 

п.1 ст. 26, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи 

висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища, сесія міської ради  

 

в и р і ш и л а :  

 

1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність наступним громадянам: 

1.1. Попадинець Тетяні Михайлівні, (ідентифікаційний код 2599516444) 

мешканці м. Хуст, вул. Жайворонкова, 40 «б», кв. 36 на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0025 га в м. Хуст по вул. князя Володимира Великого, 3/24 

для будівництва індивідуальних гаражів; 

1.2. Сарай Михайлу Івановичу, (ідентифікаційний код 2952400171) 

мешканцю м. Хуст, вул. Чертеж, 237 «а» на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м. Хуст по вул. Бічна, 62 «а» для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.3. Мацунич Сергію Михайловичу, (ідентифікаційний код 2697018811) 

мешканцю м. Хуст, вул. Гренджі Донського, 15 на земельну ділянку площею 

0,0512 га в м. Хуст по вул. Гренджі Донського, 15 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки); 

1.4. Довбака Івану Васильовичу, (ідентифікаційний код відсутній) мешканцю 

м. Хуст, вул. Висока, 30 на земельну ділянку площею 0,1000 га в с. Кіреші по 

вул. Проектна, 4 для ведення особистого селянського господарства; 



1.5. Дзяпко Юрію Васильовичу, (ідентифікаційний код 3255806137) 

мешканцю м. Хуст, вул. Львівська, 180, на земельну ділянку площею 0,0512 га в 

м. Хуст по вул. Довговича, 18 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.6. Цуцковій Ользі Павлівні, (ідентифікаційний код 3304111727) мешканці 

м. Хуст, вул. Зарічна, 28, на земельну ділянку площею 0,0391 га в м. Хуст по вул. 

Зарічна, б/н для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.7. Карпинець Альоні Геннадіївні, (ідентифікаційний код 3438900529) 

мешканці м. Хуст, вул. Зарічна, 64 на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0800 га в м. Хуст, с. Зарічне по вул. Зарічна, б/н для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки); 

1.8. Буковецькому Антону Йосиповичу, (ідентифікаційний код 2465002911) 

мешканцю м. Хуст, вул. Болудянського, 48 на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0512 га в м. Хуст по вул. Болудянського, 48 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки); 

1.9. Юртин Івану Петровичу, (ідентифікаційний код 2529217513) мешканцю 

м. Хуст, вул. Болудянського, 50 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0512 

га в м. Хуст по вул. Болудянського, 50 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.10. Паш Івану Васильовичу, (ідентифікаційний код 2867411074) мешканцю 

м. Хуст, вул. Ювілейна, 7 на земельну ділянку площею 0,0335 га в м. Хуст по 

вул. Островського, б/н (біля будинку №99) для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погоджені у 

відповідності до чинного законодавства подати на затвердження чергової сесії 

Хустської міської ради для передачі у власність земельних ділянок. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  В. КАЩУК 
Гелеван 

 

 

 

 

 


